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cię, a ja ją wybieram...) . Dawno 

treściwych balach, zarówno klub. 
jak i nasze późniejsze ekskluzy¬ 
wne party w luksusowym hotelu, 
warte były grzechu, oj tak! 
Korzystając z okazji, pozdrowić 
bym chciał, wszystkich wesołych 
turystów którzy w takowych bal¬ 
ach udział brali (serdeczne dzięki!) 

Mega Club zasługuje na 
pochwałkę, nie pierwszy raz i nie 
ostatni odbywa się tu sympaty¬ 
czny melanżyk, co zasługą pub¬ 
liczności oraz gości jest. Płyty sic 
kręcą, lokalni załoganci i nie 
tylko, chętnie podejmują mikrofor 
od WUJKA, bronki płyną jak 
górskie potoki, dziewczyny kręcą 
się na parkiecie, chłopaki kręcą 
sobie przy stołach , wszystko 
pięknie zajebiście. Impreza kończ 

kończymy po świcie, co znamion- 

to zwykle bywa, nagrywanie w 
pro-studio, przypaść miała „laure¬ 
atowi" tego przedsięwzięcia. 
Demówki przychodziły, przy¬ 
chodziły, i co?- wyłoniono tylko 
dwójkę wykonawców , co świad- 



nie ja o tym decyduje więc... 
Nagrody, nagrody i po konkuri 
czy DUŚKA wykorzysta szansę 
daną jej przez pana „akustyka" 
bo to on będzie spędzat z nią i 
na nagraniach, czas pokaże. 
„Pokonani" z pustymi rękoma r 

by nie napisać, zdecydowanie 

stuchać 

szych koncertów że spokojnie 
gtbym sobie tą poskładać z 17(Biatystok) jE 

zagościł na sci ’deszczu?)Z 

kwapię poznania, 
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■postanowiłem, że tym razem usiądę sobieJ 
SjlŁaz po powrocie i wszystko spokojniej! 
Mr\oć nie bez emocji, djfszę jak-w^ltiętaiijj 
Iku. I co ? Gówno jf< zwykle, w ostatniej:' 
Ichwili przypociłem, co ngstępujo^^^Bfc 
' Dżem numer 3 okaz^^^^j^j.; 

prawie pełna, patrzę i nie do końca wiem 
o co chodzi. Matolatki jakoś dziwnie wyro¬ 
śnięte... aaaa, wszystko jasne, zajęty odre¬ 
agowywaniem nocnej podróży zapomnia¬ 
łem, żeffc Szczecinie są kłopoty z grawitacją 
i dziewćSPly noszą jej na przekór te urocze 
pantoflń-(poławiamy upór). Chłopaki nato¬ 
miast walcząc tym roztworami różnych de: i 
stylatów, cd wydaje się rozsądniejsze. 

Zgodnie ^programem DJ Krime, powiedź^ 
my na rozgrzewkę. Kraków powinien się ci 
szyć, że Krime tam gra. Szczecin miał tfl 
możliwość po raz kolejny. Ja cieszyłem sfl 

^9B9?irej Kostek (pełen ciekawostek)' 
okrzykami zagrzewa do walki - jest vl£lka.' 
Towarzyska “powtórka” finałowej bitwy.zpdL 
przedniego dżemu 0'fensi (GnieznajgH^| 
ted Style(Szczecin). Podest 
specjalnie w celu, chwieje się pod naporem 
widza, matolatki piszćzą, bańki się kręcą, 

-mrożą się friizy itd. Czemu bez elektro ? 
następnym razem (mam nadzieję). 

^Mskowo było tak to dobre słowo, wido- 

programen\ DJ^Twi-^ 
go Szczecii * na, swoich ulubieńców radość 

erwszy koncert promujący 
)że być lipy. Sądząc po reakcji publicz^ 
niebyło o tym mowy. Pot na czołach* 

toSHłSe sceny, piski, wrzaski i oklaski,. 
mśzędzicj^zo ale w domu najlepiej, po -“jf 
fe^p^^Wokalni faworyci udowadniają 
„sfuszjfBŁej ludowej mądrości. Numery' 



k 
ze starej płyty z 0$ki + nowe produkcje. 
SNUZ bo o nich mowa, 45 Mhut osjjej hulan¬ 
ki (jak sami lubią mówić). 

Dla mnie numero uno zaskoczenie Oret rag- 
ga wyrwana prosto z serca, jakby czarnego. 
Wróżę dobre notowania za flow tego numeru. 

Następuje instalacja za jednym ze stano¬ 
wisk i witamy przybysza z szkoplandii. DJ To¬ 
mek rasowo zniemczył, że tak naprawdę po¬ 
chodzi z pols ki (z Krakowa, mam nadzieję, że 
to prawda, t o wyjdę na idiotę) niestety Tge- 
.rem adapterów się nie okazat, niemniej wzbu¬ 
dził nie lichy entuzjazm swoim wystąpieniem 
po polsku. N igrał nawet krótki skit z wrzaska¬ 
mi publiczne ści dopingowanej przez Kostka, 
na płytę któr i robi z Wu Tang Clan jak to Weł¬ 
nie zapowiedział. Efektowny szot, tak to dobre 
słowo, efektowny. ’r'itrr 

Krime, Twister, Tomek wszyscy maczali jjaM 
cdgf dzwięku, aż przyszła pora na kolejny^|t 

z *3°na<^ 9to^mowo 'Deluks ł 

Bantem, napoktad^Bp^pydiiatykiaWantej- 
sfcie... upSSKSShnikźWawodzi. a ludzie się 
m^czą- miwo awarii gramofonu ^eeWfa, kło- 
po^Pz-mitegg^gg^/t/ujek wyssał resztki sit 
z reszfetrpobliCżm^ dzielnie wspomagając 
samotnego Daba. Trzy Litery nie pozostał 

^tyle i razem z parąDJ zrobili co mogli, by 
^^^zymać tdmperature. Koniec końców ten 
w^ęp ucieszył mnie najbardziej jakoże byt 
ostatni i nie muszę już więcej pisać. 

Trzeci już dżem udowodńłJHj^n^ffih;. 
spotkań (byle nie w takiej lokeuiH^^^k 
małego kacyka po podróży posfrz^^^^p 
jazd jako udany, mam nadzieje, ż^W^p- 
nym razem polecę samolotem. Pozdrawiam 
serdecznie towarzyszy podróży i jakże zaspo¬ 
kojone panie konduktorki z PKP. 

Impreza odbyta się 15 kwietnia wl 
Szczecinie zorganizowała ją /^^Ka NEW 
MUSIC ART. 
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KcWENtAĄtSWA ftolic3i-Z£fcmtiE SlYcH- | WStAU'S/V\VQo N/A WPS 
DoSZRALA^CK . smm.\ cjranaty w sadzie poUcóant. 

t PTcJPY NiE ODRÓŻNIA CZtCWiEKA OD 
"ty^sa. 

MME3SZA olb. ZAUFA- ribNigW, FANiE 
^DMENOANCiE... 3EKN z A^tnERRoprkreui 

WeDZiNY i 4fe>- 
k PAW paSlANoWiU 
^UCZCie To fWER.- 

URpAMi... 

SPEWmiMW© APOi, RERA FORAłE, ZE JES¬ 
TEŚMY SPUTECzni. oO£Pu;ą FtotoZYCJi..- 

RRirsvn- \_i 
UMY PEftt£- ] to- 

, Rów' J teZMY 
V^MARil 

OKmjANA 
ZkDDZtEf SA¬ 
MOCHODÓW 
W STOUcY! 

3EZOWi 
JERUMW 

iNiE' MAMCoS l£PS7Ro-D°&EK5WfSi£ 
Do Dupr NAJPU£AV0SZE3 C|NiPZ(E CHODZĄ¬ 
CEJ FotEJ ZWi, DFANioUń, ProPY WiElo- 
PROTWP PPiŁ SoBiE Z NAS i tWYSZYDZAP 

OWANA... 



PoZftaCZftY SiE PRZV(5oTDWANiĄ Do UOĘCiA TERZESo. NAJ- 
PiEPW WrSELEfCJOWANoSmD WYPADY ANIYTERIWS- 
TYCZNEJ..j- ” 

=cz.xu)isciE FaicoAm PRZECAMAU... 



ftflTf 3ERZT UDOWADNjAt, ZĘ JAtoJEZA Ni£ OftAmfeuJE Ąo USUW O wratowANiU OJ TTOŹwoSa 

NA WS7SW WYPADEK 
DAMY 3KZ£Zfe nto- 

SfoŃCZYŁi! MOZĘ 
ODPALAĆ! 
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Uajpopulapniejszy at*t;y 
c? o 

świata 

Tylko wielka popularność Snoopie- 
go 1 reszty bandy na wszelkich 
gadżetach, koszulkach, brelocz¬ 
kach, ; 

W niedzielę 13 lutego byłem niech¬ 
cący w Nowym Jorku. Tego dnia 
ukazał się w gazetach zapowia¬ 
dany od dwóch miesięcy ostatni 
odcinek najpopularniejszego ko¬ 
miksu wszechczasów - “Peanuts” 
Charlesa Schulza. Kiedy tego 
samego dnia włączyłem wiado¬ 
mości, okazało się, że nad ranem, 
kilka godzin przed trafieniem gazet 
do kiosków Schulz zmarł. Odszedł 
artysta, który popularnością 
swoich prac przewyższał wszyst¬ 
kich innych. Dzięła Warhola, 
Lucasa, czy Beatlesów zawsze 
będą musiały ustąpić pierwszeń¬ 
stwa Snoopiemu i Charliemu 
Brownowi - małemu chłopcu 
z wielką głową. 
“Fistaszki” ukazywały się przez 
równe 60 lat (1950-2000). Ostatnio 
w 2600 różnych gazetach w 21 
językach (nie ma wśród nich oczy¬ 
wiście naszego)' co daje około 
365 000 000 czytelników. I choć 
w latach dziewięćdziesiątych prze- 
grywałay w rankingach popular¬ 
ności z “Garfieldem” i biurowym 

”, to świat “Fistaszków” 
i pozostanie wielkim 
i światowego komiksu. 

Przyjrzyjmy mu się bliżej. Nigdy 
nie wydawano go po polsku. Kilka 
odcinków pojawiło się w latach 

ale my, zwykli zjadacze komiksów 
nie wiemy i nie widzieliśmy 
prawie nic. 

“Szpilek”, 3 pirackie, przeryso¬ 
wane (!!i) książeczki ukazały się 
w serii “Literatura na Świecie 
dla dzieci i młodzieży” w. latach 
osiemdziesiątych, a telewizja poka¬ 
zała kilka filmów animowanych 
z Charllem Brownem w tytule 
i... tyle. Nieliczni kupowali wyda- 

I jest! 
Wyobraźcie sobie świat, w którym 
nie ma dorosłych. To znaczy 
oczywiście istnieją, ale tylko 
teoretycznie. Nigdy nie pojawiają 
się w kadrze. Komiksowy obrazek 
w “Fistaszkach” jest dostosowany 
do wzrostu swoich bohaterów - 
dzieci, więcej nawet jeśli dorosły 
wejdzie w kadr, to widać tylko 
jego kolana. Za to dzieciaków 
jest cała banda, a Ich charaktery 
1 problemy często przerastają 
sprawy dorosłych. 
Najważniejszy jest Charlie Brown, 
trochę niedorajda, trochę szef 
bandy, właściciel psa Snoopiego. 
Jego przeciwieństwem jest Lucy - 
zarozumiała złośnica. Linus, brat 
Lucy ssie palec i nie rozstaje się 
ze swoim “kocykiem bezpieczeń¬ 
stwa”. Jest jeszcze charakterys¬ 
tyczny mały pianista Schroeder, 
w którym Luęy się podkochuje, 
Patty, brudny Pidgen i kilkuna¬ 
stu innych małych bohaterów. 
Ich cały świat to wielkie - małe 
problemy, które nas, czytelników 
równocześnie bawią i rozczulają, 
a czasem skłaniają dó myślenia. 
Drugą, bardzo ważną część fista- 
szkowych fabuł wypełniają przygo¬ 
dy dwóch zwierząt - psa Snoopiego 
i zaprzyjaźnionego z nim malut¬ 
kiego ptaszka Woodstocka. 
Snoopy w swoich wyobrażeniach 
bywa potężnym atletą, romanty¬ 
cznym kochankiem, pisarzem, 
a nawet wielkim, bohaterem 
I Wojny Światowej (“Któregoś dnia 
dopadnę Cię, Czerwony Baronie!”). 
Jego filozoficzne przemyślenia 
nad światem, bytem, chmurami, 
czy pełną miską są równocześnie 
śmieszne, głębokie i przystępne 
- a to rzadko któremu filozofowi 
się udaje. 

Kult Snoopiego w USA jest tak 
wielki, że już w 1969 roku jeden 
z lądowników księżycowych Apollo 
10 NASA nazwała jego imieniem. 
W grudniu zeszłego roku Schulz 
oficjalnie orosił, że z powodu 
postępującego nowotworu złośli¬ 
wego kończy karierę. I tak, jako 
jeden z nielicznych, rysował swą 
serię nieprzerwanie przez 50 lat, 

dla 

utrzymania tej samej stylistyki 
i kreski komiksu. Ponieważ 
rodzina nie zgodziła się na prze¬ 
kazanie “Fistaszków” innemu 
twórcy, na 4 n 2000 oficjalnie 
zapowiedziano ostatni zwykły 
(codzienny) odcinek komiksu, 
a na niedzielę 13 XI - ostatni 
niedzielny (tego dnia komiksy 
gazetowe w USA mają podwojoną 
objętość, zwykle zamiast trzech 
obrazków - sześć i dodatkowo, 
kolor). Z porannej gazety wyłowi¬ 
łem natychmiast gruby niedzielny 
dodatek z komiksami (ech...) 
i znala^em “Peanuts”. 
W jednym wielkim kadrze dookoła 
rozmieszczone były najsłynniejsze 
postaci i sceny z serii, a na środki: 
w kilku akapitach Charles Schulz 
żegnał się ze swoimi wiernymi 
fanami i czytelnikami. 
Potem włączyłem telewizor... 

Kamil M. Śmiałkowski 
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Jakie masz poglądy • kto cię reprezentuje • co jest twoją pasją 

I Skate | Snowboard | Lifestyle 
DYSTRYBUCJAW POLSCE: 
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